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Aan de ouders van de examenleerlingen 
 
Beste ouders, 
 
Ik start deze brief met het uitspreken van de wens dat 2011 jullie en je kind brengt wat we 
allemaal hopen: een diploma voor een leerling die klaar is voor de wereld buiten de school. 
 
In de organisatie van het examenjaar kennen we het fenomeen stunt en stuntnacht. Het  is 
sinds jaar en dag gebruik dat de examenleerlingen op hun laatste lesdag op een eigen 
manier afscheid van de school nemen. Dat kan een ludieke, kritische actie zijn waaraan de 
leerlingen en het personeel plezier beleven. 
De avond voor de stunt logeren de examenleerlingen op een camping in de buurt waar zij de 
nacht doorbrengen. ‘s Morgens vroeg komen zij terug naar school om daar de stunt uit te 
voeren. 
 
In de organisatie begeleidt een van de collega’s, Frank Lageweg, deze groep om te komen tot 
een verantwoorde aanpak. Ook is er vanuit de stuntcommissie overleg met de schoolleiding. 
 
De gebeurtenissen van vorig jaar geven de aanleiding tot het schrijven van deze brief. 
 
Al jaren is de stuntnacht een gelegenheid waarbij veel alcohol wordt gedronken. Vorig jaar 
hebben we –zoals de jaren daarvoor- expliciet aandacht besteed aan onze zorg omtrent het  
drankgebruik van leerlingen. Net als de jaren daarvoor hadden we een tweetal bewakers op 
de camping. Daarnaast is de camping ’s nachts bezocht door  Frank en een ouder. 
Tot onze spijt werden we geconfronteerd met  leerlingen die zich niet aan de afspraak rond 
het drankgebruik hielden. De schade die zij aanrichtten op de camping leidde tot sancties 
van de campinghouder.  De betaling van de kosten zorgde voor grote onenigheid  in de 
groep, schoolleiders en Frank hebben veel tijd moeten spenderen aan het oplossen van 
problemen.  
Een deel van de examenleerlingen was de stuntdag niet aanspreekbaar.   
 
Na overleg met de ouderraad heb ik besloten om de school niet langer met de 
verantwoordelijkheid voor een dergelijk festijn te belasten. 
De stuntcommissie van dit jaar is inmiddels in een vergadering geïnformeerd.  
 
De stuntdag is de laatste jaren steeds minder ‘eigen product’ geworden.  Jaar in jaar uit 
worden leerlingen uit de lagere klassen en medewerkers bij binnenkomst (on)aangenaam 
opgehouden door de examenleerlingen en  mondt de stunt uit in een combinatie van 
watergevecht en waterkermis.  De jaren onderscheiden zich door alleen door het ‘thema’:  
de aankleding van leerlingen school en attracties stonden in het teken van boer zoekt vrouw, 
het leger,  oranje-fans of hippies. 
 Ten aanzien van de stunt is afgesproken dat  er alleen een stuntdag is als de commissie een 
opzet heeft voorgelegd die leidt tot een ‘Jordanwaardige’ dag.  We willen graag een 
originele, fantasievolle en ook voor de jongste leerlingen ‘veilige’ dag. 



Een kleine groep (de coördinatoren van de bovenbouwklassen, Frank Lageweg en 
ondergetekende) beoordeelt de plannen en let er daarbij ook op de het aandeel van Havo en 
VWO-leerlingen in evenwicht is.  
 
De stuntcommissie 2011 staat voor de uitdaging de praktijk van de afgelopen jaren om te 
buigen tot het begin van een mooie traditie die past in een school waar creativiteit hoog in 
het vaandel staat.  
Ik reken erop dat de examenleerlingen van het Jordan een superstunt organiseren! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid van der Neut, 
rector. 
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